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Indien ik hierbij de beschrijving van eenige nieuwe Rhopalocera

laat volgen, zonder daarbij afbeeldingen te voegen, dan is het

niet omdat ik deze minder noodig acht. Integendeel, meer dan

ooit ben ik van het gevoelen , door den heer Charles Oberthür

zoo dikwijls met nadruk in zijne Etudes (V Entomologie geuit, dat

goede afbeeldingen bij het bekend maken van nieuwe insecten-

soorten onmisbaar zijn, hoe nauwkeurig en uitvoerig ook de be-

schrijvingen mogen wezen , en heb ik nog de volgende nieuwe

reden daarvoor opgespoord. Niemand kan toch met zekerheid voor-

spellen , dat over eenige eeuwen —en wij hopen immers dat ons

werk den tijd zal trotseeren ? —zelfs de meest gebruikelijke der

thans levende Europeesche talen nog in zwang zullen zijn. Ik ben

dan ook stellig voornemens om te gelegener tijd voor de publicatie

van goede afbeeldingen mijner nieuwe soorten, die ten deele reeds

vervaardigd zijn, te zorgen, doch wilde inmiddels, louter om

prioriteitsredenen , de beschrijvingen uitgeven.

Alle negen soorten zijn van Java en met uitzondering van de

tweede en derde, alleen door Mr. Piepers waargenomen.

\. Ypthima argillosa nov. sp.

Drie gave en frissche exemplaren , een man en twee wijfjes , van

30—32 mm. vlucht.

Dr. Schatz zegt op p. 210 van zijne Familien und Gattungen
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der Tagfalter, dat in het genus YptJdma Hübn. de mannen geene

duidelijk herkenbare sexueele kenmerken vertoonen. Dit is slechts

voor een deel der soorten juist; bij de tegenwoordige, die ik voor

onbeschreven meen te moeten houden, onderscheidt de man zich

door eene ruim 3 mm. breede streep van lange, platte, iets haar-

vormige schubben op het midden van den voorvleugel, die door

hare donker bruingrauwe kleur en zijdeglans zeer op de licht aard-

bruine grondkleur afsteekt. Zij begint op het midden van den

binnenrand , loopt iets schuin omhoog , maar bereikt den voorrand

niet, waarvan zij bijna 2 mm. verwijderd blijft.

Argillosa is door de vermelde, bijzondere grondkleur, in welke

onder de mij in natura bekende soorten (ongeveer 20) alleen de

kleinere Timoreesche ApJmius Godart haar nabij komt , zeer ken-

baar. Äj)Jmius heeft echter op de bovenzijde der achtervleugels

eene groote okergele vlek, die haar onderscheidt en die bij argil-

losa wordt gemist.

Vleugels bij beide sexen eveneens, afgerond, zooals bij de

kleinere Eühneri Kirby [Philomela Hübn. , nee Linn.) en Asterope

Klug. Grondkleur der bovenzijde licht aard- of turf bruin, weinig

gi-auwachtig van tint, vooral bij den man. Bij het wijfje is de

tweede helft der vleugels geelwit gesprenkeld, op de voorvleugels

behoudens een achterrand van 2 mm. (aan de punt iets breeder)
;

op de achtervleugels is de gele besprenkeling bleeker, sterker,

bijna ineenvloeiend , doch komt niet hooger dan iets boven ader 5.

Zij strekt zich echter tot den achterrand uit, voorbij eene bruine,

met den rand parallele lijn , die zoo min den staarthoek als de

vleugelpunt bereikt en overal even dik is. Bij den man is die lijn

mede aanwezig, mede op de voorvleugels, maar komt weinig uit.

Zijne achtervleugels zijn op het staarthoek-vierde ook eenigszins

vuil geelwit gemengd. In de grauwe zijdeglanzige streep der voorvleu-

gels heeft het aderbeloop de bruine grondkleur en de streep be-

grenst de oogvlek aan de wortelzijde. Die oogvlek is bij den man

3|, bij de wijfjes 5 mm. in doorsnede, iets ovaal, zwart,

dubbel blauwzilver gekernd en door een scherp begrensden , helder

donker-okergelen rand omgeven.
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Op de achtervleugels ziet men bij beide sexen in de cellen 3

en 4 twee oogjes; deze zijn iets ronder dan het oog der voor-

vleugels, half zoo groot, eenmaal fijn blauwzilver gekernd. De

wijfjes hebben nog een oogje in cel 5 en twee zeer kleine in den

staarthoek. Franjelijn iets donkerder dan de vleugel, de franje der

voorvleugels bruingrijs^ die der achtervleugels geelachtig grijswit.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels vuil geelwit, dicht met

bruingrijze dwarsstreepjes bedekt, het minst onder en op zijde van

de hier iets breeder maar bleeker geel gerande oogvlek, doch er

boven weder rijkelijker. De achtervleugels kunnen bruinwit heeten,

met fijnere bruingrijze streepjes, die op het voorrandsderde vrij

overvloedig zijn, doch overigens, vooral in het midden der tweede

helft, den witten grond bijna vrijlaten. Op de wortelhelft van den

vleugel hoopen zij zich min of meer tot twee onduidelijke smalle

dwarsstrepen op. Oogjes — bij den man grooter dan bij het

wijfje — zes in getal, de twee grootste in de cellen 2 en 3,

twee kleinere, iets meer binnenwaarts, vooral het onderste, inde

cellen 5 en 6, twee zeer kleine, meer buitenwaarts ,
in cel ia.

Zij zijn allen goed gescheiden, bleek okergeel en daaromheen

grauwbruin geringd, eenmaal zilverwit gekernd. Franjelijn scherp

grauwbruin, de franje als boven, die der voorvleugels bij de

wijfjes echter lichter.

Java: Toeban en Dander. Mr. Piepers. ,

2. Ypthima nigricans nov. sp.

Vijf gave mannen van 32—37 mm. vlucht.

Door de donkere kleur van het grootste gedeelte der bovenzijde

zeer kenbaar; alleen 1. Lorj/ma Hewits. van Celebes stemt met

nigricans hierin overeen , doch verschilt overigens zeer door de

sterk donker gevlekte, bijna blauwgrijze onderzijde. Wat deze be-

treft, is Paiidocus Moore de naaste verwante; de onderkant der

vleugels is bij de genoemde en mijne nieuwe soort inderdaad zeer

gelijk, en de gedachte dat de laatstgenoemde eene kleinere, don-

kere variëteit van Pandocus kon zijn, ligt voor de hand. Beiden
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vliegen echter op dezelfde plaatsen en lijden, terwijl ik nog geene

overgangen zag.

Vleugelvorm als bij de grootere ((? 40—43 mm.) Pandocus S
,

de achtervleugels dus aan den staarthoek iets verlengd, doch de

voorvleugelpunt niet, zooals bij de mede op Java vliegende

Baldus het geval is. Bovenzijde roetzwart, de voorvleugels slechts

met uitzondering van eene naar onderen puntig toeloopende , voor-

noch binnenrand bereikende valere, grauwere breede streep der

tweede helft om de oogvlek, die langwerpig, zwart, smal vuilgeel

gerand en dubbel blauwzilver gekernd is. Ook op de achtervleugels

is de tweede helft vaal gemengd, maar hier tegen de vleugelpunt

smaller. Langs den achterrand en daarmede evenwijdig loopen twee

zwarte lijnen , eerst eene dikke en dan eene fijne. In cel 2 der

achtervleugels ziet men eene eenmaal blauwzilver gekernde oog-

vlek van middelbare grootte, in den staarthoek eene kleine, peer-

vormige met twee blauwe stipjes, beiden iets helderder geel ge-

rand dan het oog der voorvleugels. Wortelhelft der voorvleugels

luet eene iets grovere, weinig merkbare beschubbing.

Onderzijde der voorvleugels donker grauwbruin ^ met de oogvlek

der bovenzijde, die echter iets ronder en levendiger okergeel ge-

rand is. Verder ziet men hier en daar , het minst langs de

randen
, nog eenige weinige grijswitte dwarsschrapjes.

De onderzijde der achtervleugels is in het midden onzuiver grijs-

wit met grauwbruine dwarsschrapjes; langs de randen onregel-

matig grauwbruin, het meest langs den voorrand, het minst langs

den binnenrand. Oogvlekken als boven, maar levendiger okergeel

geringd , buitendien eene derde in cel 6 , zoo groot als het oog

van cel 2. Franjelijn grauwbruin, de franje der voorvleugels

donker, die der achtervleugels licht bruingrijs.

West-Java: Buitenzorg, Mr. Piepers; Zandbaai, Dr. van Bem-

melen. Vliegt ook in Mei, terwijl Pandocus in April door Mr.

Piepers is gevangen en men dus bij nigricans niet aan eene

saizoens variëteit der gi'ootere verwante kan denken.
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3. Lycaena saturata nov. spec.

Een 15-tal gave exemplaren van beide sexen. Vlucht 29—32 mm.

De bovenzijde der vleugels is bij den man middelmatig donker

paarsachtig blauw, donkerder en niet zoo groenachtig als bij de

grootere Lyc. Elpls Godart, daarentegen iets lichter en vooral

minder paars dan bij Li/c. {Cupido) laümargus Snell. ,
Tijds. XXI

(1877_78) pi. 1 f. 4; Lampides id. , de Kicé\i\\e , Bombai/ Joicrtial

oj- Nat. Hist. VI (1891) pi. F. f. 14 $ »). Zij komt in tint inder-

daad vrij wel overeen met die van Lyc. 6'ï^i(/a.y Felder, doch is niet

eenkleurig maar tegen de vleugelwortels groenachtig en ontbeert

geheel en al den glans van Suidas. Achterrand der voorvleugels

zwart , van de vleugelpunt tot ader 2 ongeveer ter breedte van 1 1

mm., in cel ih gewoonlijk minder dan k mm.; binnenwaarts is

hij iets vervloeid. De achtervleugels zijn tegen den voorrand, in

cel 7 , en het minst tegen den vleugelwortel ,
namelijk vóór ader

7, iets witachtig, ook legen den achterrand van cel 6. De franje-

lijn is dik zwart ,
binnenwaarts met eene even dikke

,
door de

blauw beschubde aderen afgebroken witte, welke witte lijn tegen den

staarthoek duidelijker wordt. Wortelwaarts van deze lijn ziet men in

alle cellen zwarte vlekjes, die tegen den staarthoek gaandeweg

grooter en duidelijker worden; tusschen ader li en den binnenrand

is de witte lijn door een evenwijdig loopend zwart streepje ge-

zoomd, dat boven zich een tweede wit en nog een zwart heeft.

Binnenrand blauwwit. De witte teekening der onderzijde schijnt

op de achtervleugels door. Franje der voorvleugels zwart, die der

achtervleugels wit met zwarte spits. Ader \b der laatsten met een

zwart witgepunt staartje.

Onderzijde helder , middelmatig donker grijs met witte dwarslijnen
,

zooals bij de verwante soorten der afdeeling Lajiipides van Lycaena.

Wortelderde der voorvleugels ongeteekend; dan komen zeven witte

lijnen ; de tweede van den wortel af houdt bij ader -4 , de vierde

bij ader 3 op, de anderen loopen door tot ader 1. Achtervleugels

1) De laatste afbeelding is beter dan die iu ons Tijdschrift.
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met negen lijnen , de drie eersten bij den binnenrand scherp ge-

broken, de twee eersten wat onregelmatig en afgebroken ; de vierde

is iets geslingerd
, bij den binnenrand dubbel ; de vijtde en zesde

houden bij ader 4 op ; tusschen haar staat onder die ader een wit

streepje, de zevende en achtste lijn zijn rond gegolfd en de laatste

begint eerst bij ader 7. Lijn 9 eindelijk loopt langs de zwarte

franjelijn en is op ader 2 kort gebroken.

Bij den staart hoek ziet men eene groote oranjegele vlek, diede

geheele tweede helft van cel 2 inneemt en zich ook nog een

weinig over de cellen ie en 3 verbreidt. Zij heeft buitenwaarts,

tegen de negende witte dwarslijn, een langwerpig rond koolzwart

vlekje, aan beide zijden ten deele door een kort, groenzilver

streepje gezoomd. Staarthoek met eene kleine , oranjegeel , zwart

en groenzilver gemengde vlek.

Het weinig kleiner maar iets plompere wijfje is op de bovenzijde

bleeker, nog doffer en meer grijsachtig blauw; de voorvleugels

hebben een binnenwaarts iets vervloeiden zwarten rand, die aan

den voorrand een derde der vleugelbreedte beslaat , tot ader 4

regelmatig smaller wordt en van daar tot den binnenrand ruim

3 mm. breed is. Op de achtervleugels zijn de cellen 6 en 7 zwart

besloven en een zwarte achterrand ruim 2^ mm. breed. Hij wordt

door eene reeks witte boogjes gedeeld, die reeds in cel 6 begint,

tot ader 2 doorloopt en van daar tot den binnenrand door een

gegolfd wit lijntje wordt vervangen. Het boogje in cel 2 heeft

wortelwaarts een oranjegeel. Franjelijn, witte lijn daarvoor en

franje als bij den man , ook de onderzijde. Oogen kort behaard.

Lid 2 der palpen aan de voorzijde glad beschubd. Ader 11 der

voorvleugels doorsnijdt 12, en deze is op die plaats een weinig

gebogen. Bij Suidas Felder zijn de witte lijnen der onderzijde als

bij saturata, maar op de achtervleugels is de zwarte achter-

randsvlek in cel 2 wortelwaarts slechts door een smal, donkerder

oranjegeel boogje gezoomd.

Java: Gedeh , 1400 met.; Soekapoera ; Zandbaai (Dr. van

Bemmelen); Malang (Hillebrand).



JAVAANSCIIE DAGVLINDERS. 139

4. Lycaena Deliana nov. spec.

Vier mannen van 18—20 mm. vlucht.

Met afwijkende onderzijde; naar mij voorkomt het naast ver-

want aan IJ^ehbianns Brulle [Fortunata Staud.) , van de Canarische

eilanden, maar kleiner (^IFehhiaims heeft 22 mm. vlucht), op de

hovenzijde zonder donker streepje op de dwarsader, op de onder-

zijde met grijswitten , niet okerkleurigen grond der voorvleugels

en met breeder, onregelmatiger middenband der achtervleugels;

overigens de bovenzijde met hetzelfde iets paarsachtige , maar minder

levendig blauw, en de vleugelvorm eveneens. Achtervleugels zonder

staartje.

Oogen kort behaard. Lid 2 der palpen aan de voorzijde met

lange haren. Bovenzijde , naar het schijnt , eigenlijk grauwbruin , maar

met paarsblauwen weerschijn ; de achterrand van voor- en achter-

vleugels met een wat donkerder, maar niet scherp begrensden

rand ter breedte van 2 mm. Daarin staan op de achtervleugels
,

ieder door een donkerder wolkje omgeven en dus niet scherp

begrensd, in de cellen 4

—

Ic, vier ronde zwarte, naar onderen

in grootte toenemende, vlekjes.

Onderzijde der voorvleugels vrij helder lichtgrijs; van den wortel

af met bruingrijze, grijswit afgezette dwarslijnen en rijen van

streepjes. Eerst komen twee vrij onafgebroken lijnen , de eerste

geheel recht , de tweede iets S-vormig , dan twee even lange streepjes,

vóór en op de dwarsader. Daarna ziet men twee, op de aderen

afgebroken dwarsrijen streepjes in de cellen , de eerste , op drie vijfden
,

gebogen , de tweede , op drie vierden , op ader 4 gebroken , daar-

boven met eene breedere verdubbeling. Langs den achterrand

loopt eene samenhangende rij boogjes , daarna , vóór de fijn don-

kere franjelijn, eene reeks in het midden breedere , rechte streepjes.

De wortelhelft der achtervleugels wordt tot twee derden inge-

nomen door twee onregelmatige, donkerder bestoven bruingrijze

dwarsbanden, uit dwarsvlekjes en streepjes in de cellen bestaande.

Tusschen hen is de grond tegen den voorrand grijswit en op de

dwarsader ziet men een langwerpig donker streepje.
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Tweede dwarsband in cel le en in de cellen 3 en 4 (in de

laatste vooral) uitspringende. Hierop volgt een vrij breede, grijs-

witte dwarsband, wortelwaarts rond, buitenwaarts spits gegolfd.

Aan den voor- en binnenrand wordt hij door een grijs streepje

gedeeld. Achterrand met breed bruingrijzen rand van den sfaart-

hoek tot ader 5 en daarin vier ronde, koolzwarte, dubbel blinkend

zilver gekernde vlekjes. Franje onder en boven grijswit met grijze

vlekjes. Aderen der voorvleugels als bij saturata.

Java: Rembang, Mr. PieperSo

5. Lycaena Datarica nov. spec.

Elf gave en frissche mannen en een wijfje. Vlucht 23 —25 mm.
Deze Lycaena staat in alle opzichten tusschen //. Nora Feld, en

Ardâtes Moore. De grootte is slechts weinig aanzienlijker en de

bovenzijde der mannen vertoont hetzelfde donkere, paarsachtige
,

iets glanziger grijsblauw , zooals het ook bij de kleinere Europeesche

Lyc, Lyswion wordt gevonden. Daarentegen missen de achtervleugels

het bij Nora aanwezige lange staartje; zij hebben slechts een

uiterst kort, niet buiten de franje uitstekend, en de onderzijde is

niet leemkleurig getint maar helder licht grijs, zonder spoor van

geel. Ardâtes heeft zelfs geen spoor van ei;n staartje en eene

donker grijze onderzijde. Van beiden onderscheidt Bafar ica zich:

1°. door de franjelijn der bovenzijde; deze is niet fijn en scherp

zwart, maar zeer dik, iets vervloeid; 2°. door de lichte kleur der

onderzijde; 3o. doordat aldaar de vlekken van de boogrij der

voorvleugels onder ader 3 niet tot eene onafgebroken schuine licht-

gezoomde donkere streep zijn ineengevloeid , maar wel duidelijk

gescheiden, kleiner dan de bovenste, en de vlek van cel \b recht

onder die van cel 2 staande. Op den onderkant der achtervleugels

heeft de ronde zwarte vlek tegen den aciiterraiid van cel 2 binnen-

waarts geen oranjegeel boogje, zooals bij Nora, of een okerbruin
,

gelijk bij Ardâtes, maar een wit, en ontberen die vlek zoomede de

binnenrand bij den staarthoek alle versiering met groenzilveren

schubben, welke bij de andere twee sooi-ten voorkomt.
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Oogen dicht behaard (ook zoo bij Nora en Ardâtes). Lid 2 der

palpen aan de voorzijde, gelijk bij de twee verwante soorten,

met lange grove haren. Voorvleugels driekant, met duidelijke doch

niet scherpe hoeken
, de voorrand gebogen , de iets kortere steile

achterrand ook
, maar flauwer , de binnenrand recht , even lang als

de achterrand. Ramrlen der achtervleugels even lang, de voor- en

achterrand gelijkmatig gebogen, de binnenrand bijna recht.

Voorrahdshoek zeer afgerond, de staarthoek duidelijker. Aan het

eind van ader 2 het bovenvermelde rudimentaire staartje.

Over de kleur der bovenzijde is boven gesproken; zij is wat

grijzer dan bij Nora en Ardâtes, maar even als bij deze tegen den

achterrand iets donkerder en matter, overigens zeer eentoonig.

Franje donkergrijs
, aan de inplanting zwart en daardoor de overal

ruim een halve millimeter breede franjelijn nog dikker schijnende.

De onderzijde is helder lichtgrijs, ongeveer zooals bij de Euro-

peesche minima, Semiargus
, Melanops, tegen de vleugelwortels

echter niet groenzilver, maar dun grauwbruin en daaroverheen iets

grijsgroen bestoven. Voorvleugels op de helft der middencel met

een licht bruingrijs, grijswit gerand en iets hchter gekernd, lang-

werpig dwarsvlekje, dat zich nog een eind weegs in cel li uitstrekt.

Op de dwarsader staat een tweede , dat echter niet verder dan deze

reikt. Boogrij evenzoo uit licht bruingrijze, grijswit gerande en

lichter gekernde vlekjes bestaande, een aan den voorrand, drie

iels meer buiten waarts op eene rij in de cellen 5, 4, 3; daar-

onder twee kleinere weder iets meer naar binnen, in de cellen 2
en \h. Voor den achterrand twee rijen iets gebogen licht bruin-

grijze streepjes. Achtervleugels met eene bochtige licht bruingrijze
,

grijswit gerande streep bij den wortel, eene dergelijke langwerpige

vlek op de dwarsader en zulk eene boogrij op twee derden, de

vlekken in de cellen 6 en 7 meer afgescheiden dan de andere.

Voor den achterrand bruingrijze, wortelwaarts spitse, aan alle

zijden grijswit gerande vlekjes; alleen in cel 2, bijna tegen de

franjelijn, een grooter, rond, koolzwart, ook grijswit gerand.

Franjelijn dun
, donker grijsbruin ; franje donkergrijs met grijswitte

deelingslijn.
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Het wijfje is op de bovenzijde bleek paarsblauw ; de voorvleugels

met een vaalzwarten rand van ruim 3 mm. breed, binnenwaarts

aan de vleugelpunt regelmatig rond gebogen , de achtervleugels

voor den achterrand met eene bruingrijze boogjeslijn en zulke

vlekjes daarachter; alleen het vlekje in cel 2 is vaalzwart. De

onderzijde is lichter dan bij den man , eveneens , maar flauwer

geteekend.

Aderbeloop als bij saturata en Beliana.

Java: Bergpas van den Mega-Mendoeng ; Preanger, 15 —1800

meter. Alleen door Mr. Piepers overgezonden.

6, Lycaena glauca nov. spec.

Een gave en frissche man van 26 mm. vlucht.

Na verwant aan Ardâtes Moore en de hiervoor beschreven nieuwe

Datarica, iets grooter, de bovenzijde vaal, grijsachtig paarsblauw,

veel fletser dan bij de genoemde soorten , de acht er vleugels zonder

spoor van staartje. De onderzijde is even helder grijs als bij

Latarica, nog iets lichter, de ronde koolzwarte vlek in cel 2 der

achtervleugels —mede zonder zilver of oranjegeel boogje aan de

wortelzijde —is zoo ver van den achterrand verwijderd als de

lengte harer doorsnede ' edraagt , en op den onderkant der voor-

vleugels ziet men tusschen de , nauwelijks donkerder dan de grond

gevulde langwerpige vlek op de dwarsader en de boogjes op den

achterrand geene boogrij donkere vlekken , doch slechts twee grijs-

witte dwarslijnen, namelijk eene stomp gebrokene, iets gegolfde

volledige en eene halve, bij ader 3 ophoudende daarachter.

Oogen en palpen als bij Datarica, ook de vorm der vleugels.

Het blauw der bovenzijde is wel iets glanzig , maar zeer vaal
,

tegen de buitenranden iets donkerder. Hierdoor komt op de voor-

vleugels de slechts zwarlgrijze, niet zwarte franjelijn weinig uit.

Op de achtervleugels is zij zwart, maar slechts half zoo breed als

bij Datarica.

Op de onderzijde zijn de vleugelwortels op dezelfde wijze maar

nog minder besloven dan bij Datarica; de teekening der voor-
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vleugels is reeds boven beschreven; voor hunnen achterrand loopt

eene rij donkergrijs afgezette grijswitte boogjes. Achtervlengols tot

twee derden met drie paren rond gegolfde grijswitte, iets donkerder

afgezette dwarslijnen , het derde paar slechts van ader 6 tot 3

loopende. Voor den achterrand eene rij grijswitte boogjes als op de

voorvleugels , en in cel 2 een tamelijk ver binnenwaarts gelegen

koolzwart rond vlekje. Franje onder en boven grijs met eene flauwe

donkere deelingslijn.

Java: Preanger, 1800 meter. Mr. Piepers.

7. Lycaena quadriplaga nov. spec.

Tien mannen en twee wijfjes, allen gaaf en frisch. Vlucht

231—28 mm.

In the Bombay Natural History Journal, vol. VI n°. 3(1891),

p. 363 , heeft de heer L. de Nicéville onder den naam van Ci/aniris

coalita eene Javaansche Lycaena beschreven en op pi. F. f. 12 en

13 zeer kennelijk afgebeeld, die twee soorten omvat. Fig. 12 is de

Javaansche mannelijke vorm van Lycaena [Cyanirts) aïbidisca

Moore, Proc. Zool. Soc. of London 1883, p. 524, pi. 48 f. 7 ; en

flg. 13, die het wijfje moet voorstellen, is ook een man , maar van

eene andere soort, die wij in talrijke exemplaren van beide sexen

uit West- Java bezitten. Deze soort staat nog al op zich zelve en

is, m. i. , het naast verwant aan de op de bovenzijde mede witte

Lycaena Akasa Horsfield , die ook op Java voorkomt , doch zij onder-

scheidt zich daarvan op het eerste gezicht door de in beide sexen

breed zwart gerande achtervleugels.

Oogen zeer kort en dun behaard. Lid 2 der palpen blauwwit,

aan de voorzijde met eenige smalle , haarvormige zwarte schubben
,

iets ruw; het eindiid dun, zwart. Sprietschaft zwart, fijn wit ge-

ringd; het knopje lang, zwart. Schedel, rug en achterlijf zwart

met enkele blauwwitte haren. Grondkleur der bovenzijde wit , maar

met een breeden, vaalzwarten buitenrand van 3—4 mm. (aan

de voorvleugelpunt 6). Bij het wijfje is die rand iets smaller,

vooral op de achtervleugels , en binnenwaarts vrij scherp begrensd
,
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bij den man meer vervloeid. Voorrand der achtervleugels bij beide

sexen boven de middencel en ader 7 ook vaalzwart. Verder zijn

bij den man de wortel en binnenrand der voorvleugels tol ader 2,

die der achlervle\igels tot ader 4 grauw bestoven en daarover heen

glanzig grijsblauw. Bij het wijfje ontbreekt die bestuiving op de

achtervleugels , komt op de voorvleugels niet verder dan het wortel-

vierde en is grijzer en lichter dan bij de andere sexe. Franje wit

met vaalzwarten wortel , op de voorvleugels met zulke vlekjes.

De onderzijde is wit en, behalve in het midden der vleugels,

eenigszins blauwgrijs bestoven , langs den voorrand der voorvleugels

smal donkergrijs. Deze hebben geene andere teekening dan eene

sterk gebogen dwarsrij van vaalzwarle vlekken , die op twee derden

van den voorrand met twee ronde, in de cellen 6 en 5, begint,

zich voortzet met eene langwerpige in cel 4 , terwijl de ondersten
,

wier getal van een tot drie varieert, weder rond zijn. Deze laatsten

staan zeer nabij eene zwarte randteekening , die uit vlakke boogjes

en in het midden verbreede dwarsstreepjes in de cellen bestaat
,

waartusschen de adereinden ook zwart zijn. Franjelijn fijn zwart,

ook die der achtervleugels, die dezelfde randteekening, maar met

meer geronde boogjes bezitten. Voorts ziet men aan den wortel

dier vleugels vijf ronde zwarte vlekjes, namelijk eerst drie, waarvan

het middenste wat uitspringt, en dan twee , in de middencel en in cel 7,

het laatste iets heldei'der wit geringd. De middenboogrij bestaat uit een

vrij groot rond zwart vlekje op drie vijfden van cel 7, een zeer

klein donkergrijs, meer binnen waarts , aan dien van cel 6, een

donkergrijs dwarsstreepje op twee vijfden van cel 5, een schuin

staand zwart daaronder in cel 4, iets meer binnenwaarts
,

twee

ovale aan de wortels der cellen 3 en 2, en nog twee meer naar

den binnenrand toe, meer langwerpig en waarvan het eerste (in

cel ie) iets uitspringt.

Borst , buik en pooten wit , de laatsten zwart gevlekt , de achter-

vleugels zonder staartje, hunne Iranje aan den staarthoek ook niet

langer.

West-Java: Preanger, 1500 —1800 meter; bergpas van den

Mega-Mendoeng. Mr. Piepers.



JAVAANSCHEDAGV'LINBEKS. 145

8. Lycaena Musina nov. spec.

Twee gave en frissche mannen van 23 en 26 mm. vlucht.

Deze sooit behoort, tot de groep van Lyc. Arcjiolus L., Kasmira

Moore en aïbidisca Moore, doch onderscheidt zich van deze diie

door de geringe grootte , de mat grijsblauwe kleur der bovenzijde
,

en de niet witte, maar ondubbelzinnig dof parelgrijze grondkleur

der onderzijde , waarop de donkere teekeningen zich wit gerand

vertoonen.

Oogen kort en fijn, maar dicht behaard. Lid 2 der palpen blauw-

wit, aan de voorzijde met eene korte, grove, zwartgrij ze beharing;

het eindlid dun, zwart. Bovenzijde der vleugels grijsblauw, langs

den achterrand een 3—4 mm. breede, langzaam verdonkerende

zoom, de voorrand der achtervleugels grijsachtig. Franjelijn dik

zwart; franje zwartgrijs met witte buitenhelft.

Onderzijde parelgrijs, met wit, maar niet zeer helder gerande

teekeningen. Zij zijn op de voorvleugels donkergrijs en bestaan uit

een langsstreepje op de dwarsader, eene boogrij van zes kortere

op drie vierden in de cellen 2—6, benevens boogjes en korte

streepjes in alle cellen langs den achterrand. Op de achtervleugels

zijn vijf vlekjes aan den wortel bijna zwart en een sti*eepje op de

dwarsader donkergrijs. Boogrij aan den voorrand op twee derden

van cel 7 met een rond zwart vlekje beginnende; daarop volgt

een donkergrijs, meer binnenwaarts , aan den wortel van cel 6,

en dan eene geslingerde , samenhangende reeks van vijf grijze

streepjes in de cellen 5

—

\c. Randteekening als op de voorvleugels,

maar de streepjes in de cellen , tusschen de boogjes en de franje-

lijn , naar den staarthoek toe in donkerheid toenemende en eindelijk

bijna zwart; in cel 4c twee boogjes en twee streepjes.

Franjelijn fijn zwart ; franje witgrijs met zeer fijne donkere

deelingslijn. Borst, buik en pooten grijswit, de laatsten grijs

geteekend.

Achtervleugels zonder staartje en de franje aan den staarthoek

niet langer.

West- Java: Preanger, bergpas van den Mega-Mendoeng. Mr. Piepers.

Tijdschr. v. Entom. XXXV. 10
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9. Lycaena cyanicornis nov. spec.

Acht meest zeer gave exemplaien van 25—27 mm. vlucht.

Ik ben niet zekei', of wij van deze zeer kenbare soort wel de

beide saxen bezitten ;
behalve een gering vei'schil in de dikte van

het acliterlijf, waarmede een bleekere tint van hel blauw der

bovenzijde gepaard gaat, zie ik geen verschil tusschen diie onzer

exemplaren en de andere.

Deze soort is zeer kenbaar door het iets grijsachtige, satijnachtig

glanzige paarsblauw der bovenzijde , maar vooral door eene blauwe

beschubbing van het knopje der overigens zwarte sprieten , wier

schaft wit geiingd is. De oogen zijn dicht en viij lang behaard , de

palpen blauwwit, met aan de voorzijde iets ruwe, zwarlachtige

beharing en zwart eindlid. De achtervleugels zijn ongestaart en

hunne franje aan den staarthoek niet langer. Vrij nauwkeurig

komt de vleugelvorni overigens met dien van de Europeesche Ijyc.

Baton Bergstr. overeen , maar de franje is niet bont.

Voorvleugels, met uitzondering van een ruim '^\ mm. broeden

stofzwarten achterrand, paarsblauw, sterk satijnglanzig , behalve langs

den voorrand , waar het blauw iets witachtig en dof is en tegen

den zwarten rand wal bleeker. Deze is alleen aan den voorrand

en staarthoek een klein weinig breeder; binnenwaarls is de zoom

een weinig sterkei" gebogen dan de vleugelrand , maar zeer regel-

matig, en de in hem uitloopende aderen zijn voor den band ook

een weinig fijn zwart beschubd. Fianje donkergrijs, tegen den

staarthoek wit woidende.

Achlervleugels iets bleeker blauw , bij drie exemplaren op de

tweede helft ook een weinig witachtig gemengd. Bij allen is het

aderbeloop, behalve de dwarsader, fijn zwart, zijn de cellen 6—

8

(behalve aan den wortel van cel 6) donkergrijs en de achterrand

grijsachtig bestoven, niet flauwe donkergrijze vlekjes in de cellen,

bijna tegen de franjelijn. De franje is wil met enkele grijze haartjes

der wortelhelft.

Onderzijde wit, iets blauwachtig, de voorvleugels met een fijn

donkergrijs streepje op de dwarsadei'
,

gevormd op de wijze waardoor
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men op teekeningen een ver verwijderden vliegenden vogel voor-

stelt , eene dwarsrij van 4—5 grijze streepjes in de cellen op 7/8

en grijze stippen tusschen deze rij en de fijne donkergrijze franje-

lijn. Op de achtervleugels zijn de teekeningen donkerder, bijna

zwart Zij bestaan uit drie ronde , witter geringde stippen aan den

wortel, die eene bijna rechte rij vormen , eene onregelmatige boogrij

van 7 andere, iets meer langwerpige (de onderste is halvemaan-

vormig) in tiet midden , en 8 randstippen bijna tegen de franjelijn.

Van de boogrij staat de bovenste stip bijna op twee derden van

cel 7, de tweede, meer binnen waarts , bijna aan den wortel van

cel 6 en de randstippen worden naar onderen grooter en zwarter;

in cel ie zijn er twee. Franjelijn ook hier fijn, donkergrijs.

Franje blauwwit, op de voorvleugels met grijze vlekjes. Borst

blauwwit, ook de pooten, deze op de schenen en tarsen zwart

geteekend. Achteilijf zwartgrijs , blauw behaard (als de thorax) , de

buik geelwit.

West- Java : Preanger, 4500 —1800 meter. Mr. Piepers.


